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Die vergadering het plaasgevind midde in die tyd van groot woe-

linge in Suid-Afrika. Dit was veral die gebeure tydens die opening

van die ANC-regime se parlementsitting wat dit aan Afrikanernasio-

naliste duidelik gemaak het dat Suid-Afrika waarskynlik in tydperk

ingaan waarop die aanslag teen die Afrikaner en die Witman ver-

skerp sal word.

Dit is duidelik dat die Kommuniste vanjaar nog die voorskrifte van

die Freedom Charter aggressief wil begin implementeer en veral

hul sogenaamde "grondhervorming" en eiendomsreg in die alge-

meen, asook hul aanslag op die onderwys, kry beslis nuwe aandag.

Saam met die ANC se interne probleme en hul stryd teen weg-

breekfaksies soos Julius Malema se volgelinge, sal al hierdie sake

veroorsaak dat Afrikaners ook duidelike keuses moet maak oor die

toekoms. Om hierdie rede moet die ANB gereed wees om aan Afri-

kaners wat na ware oplossings soek die beginsels van Afrikaner-

nasionalisme as alternatief te kan bied. 

Die ANB sal dus voortgaan om in hierdie tyd die beginsels van

Afrikanernasionalisme meer as ooit te beskerm en te propageer.

Daar is ook op die vergadering reëlings bevestig ten opsigte van die

viering van twee van die belangrikste Afrikaner-volksdae, Repu-

bliekdag en Heldedag, wat vanjaar oudergewoonte deur die ANB

onderhou sal word.

Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die ANB, het die

vergadering toegespreek en volgens hom raak dit al hoe duideliker

dat 'n groot deel van die Afrikanervolk weer begin soek na oplos-

sings om vry te kom uit die huidige stelsel wat hulle versmoor.

Hy het egter ook gesê dat daar nog te min Afrikaners is wat werk-

lik besef watter opofferings die stryd om die behoud van ons nasiona-

listiese waardes sal verg. Baie Afrikaners word egter só verstrengel

deur hul persoonlike stryd om te oorleef, dat dit vir hulle ook al hoe

moeiliker word om hul bydrae in die volkstryd na behore te lewer.

Van der Grijp het gesê dat ons in hierdie situasie dringende self-

ondersoek moet doen as ons in staat wil wees om die goue draad

van Afrikanernasionalisme deur te trek om dit sodoende aan 'n vol-

gende geslag te oorhandig. Hy het gesê dat deeglike introspeksie

dringend nodig is by elke Afrikanernasionalis om weer sy en haar

bedrae in oënskou te neem, want daar kan geen twyfel wees dat die

vyand besig is om veld te wen in hierdie stryd nie.

Hy het die raad aan hedendaagse Afrikanernasionaliste gegee om,

in moeilike tye soos hierdie, weer inspirasie te put uit die voorbeeld

van hulle wat die goue draad van Afrikanernasionalisme oor die

dekades heen tot by ons gedra het.

Volgens Van der Grijp hoef ons nie verder te kyk as die opoffer-

ings van hulle wat daagliks doodsgevare moes trotseer om ons vry-

heid te bewerk nie. Hulle was bereid om fisies swaar te kry en selfs

bloed te stort en te sterf vir die ideaal van vryheid, eerder as om in

gemakliker omstandighede net te oorleef, terwyl die juk van die

vyand op hul skouers sou druk.

Vandag bly net die beginsels daarvan oor, want ons het weer ons

vryheid verloor. Juis daarom moet ons 'n slag eers weer terugkyk om

die stem van ons geliefdes in die verlede te hoor, voordat ons weer

die leisels van die stryd optel om voort te veg met nuwe inspirasie.

Van der Grijp het ook gewys op die belangrikheid om die voor-

beeld te volg van hulle wat hierdie vryheidstryd voor ons gevoer het.

Om getrou te bly aan die geloofsbeginsels van ons voorvaders, sodat

ons ook leiding van God sal kan verwag in alles wat ons doen.       n

Mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter
van die ANB, het by dié beweging se

eerste Hoofbestuursvergadering van die
jaar gewaarsku dat ons vanjaar die stryd
van Afrikanernasionalisme met hernude
ywer sal moet voortsit, aangesien die

aanslag van die regime op die
Afrikanervolk drasties verskerp gaan

word.

DIE VYAND SE

VERSKERPTE AANSLAG

VERG NUWE 

ENERGIE IN ONS STRYD
Daar is 'n merkbare afname in die intensiteit waarmee Afrikanernasionaliste by die stryd teen die aanslag van die
Kommunis betrokke is en 2015 is die jaar waarin hierdie intensiteit herstel moet word, aangesien die vyand gereed is
om hul eie aanslag te verskerp. Dít was die belangrike boodskap van mnr. Carel van der Grijp, ondervoorsitter van die
ANB, aan Afrikanernasionaliste tydens die eerste Hoofbestuursvergadering van dié beweging in Verwoerdburg.



Pak gerus maar weer 
die koskaste vol

Hoewel die alewige sêgoed, aanhalings en sogenaamde wyshede
wat deesdae deur miljoene mense deur middel van sosiale media
versprei word die meeste van ons gewoonlik irriteer, kom daar
darem hier en daar 'n bruikbare juweel uit dié verskynsel.
So was daar onlangs die aanhaling van Margaret Thatcher uit die

tagtigerjare van die vorige eeu wat 'n mens met 'n skok laat besef
het hoe ver die ANC ons land al die wildernis ingelei het. Thatcher
het gesê: "The problem with socialism is that you eventually run

out of other people's money." Is dít nie 'n puik beskrywing vir
Jacob Zuma en sy regime se situasie in 2015 nie? 

Daar was min om oor opgewonde te raak na aanleiding van
Suid-Afrika se eerste "African" minister van finansies se eerste
begrotingsrede wat onlangs gelewer is. Die algemene idee wat
mens uit die slim ekonome se ontledings agterna gekry het was
dat ons land diep in die moeilikheid is, maar dat die ANC eerder
in totale beheer van die sinkende skip wil bly as om hulp te
probeer soek om die skip te red.
'n Deeglike ontleding van die stand van sake in die huidige Suid-

Afrika – die Suid-Afrika van 2015 – sal enige nugter ontleder laat
besef hoe waar hierdie bogemoemde woorde van Thatcher was én
hoe naby ons aan die implikasie daarvan is.

Terwyl die meerderheid Blankes vir twintig jaar kalm en gerus
gehou is met semantiese speletjies van "demokrasie, geregtigheid

en versoening" het die ANC onderlangs voortgegaan om hul
sosialistiese wortels diep in ons samelewing te vestig. Intussen het
die skip stadig maar seker in gevaarlike waters begin vaar, maar
goedgelowige Blankes is daarvoor blind gehou met die beeld van
dinge soos 'n oormaat van sport en die opbou van 'n Swart "ikoon"
soos Nelson Mandela.
Ironies genoeg het die ANC bittermin groot ekonomiese uitda-
gings getrotseer in hierdie eerste twintig jaar van hul bewind. Met
die hulp van hul propagandamasjien kon hulle die land op die
oppervlak aan die gang hou en steeds gereelde ekonomiese groei
bewerk met allerlei truuks en syferspeletjies.

Een van die belangrikse bydraes tot die feit dat die regime so
lank in relatiewe voorspoed kon voortgaan, was natuurlik ook dat
Suid-Afrika se landbousektor kon aanhou om 'n groot bydrae tot
die ekonomie te lewer. Dít het dié bedryf reggekry ten spyte van
reuse druk van die sosialiste se ideologiese aanslae.

Vier faktore kan egter binnekort 'n enorme invloed hê op die
regime se vermoë om die kunsmatige aard van Suid-Afrika se
huidige samelewing aan die gang te hou. 

Eerstens het verlede jaar se groot stakings in die mynbedryf –
veral die een wat die platinum-myne byna op hul knieë gehad het
– reuse skade aan die ekonomie gedoen. 

Tweedens is die regime se gebrekkige bestuur van energiesake,
met spesifieke verwysing na Eskom se onvermoë om die ekono-
mie voldoende te ondersteun met die voorsiening van elektrisiteit,
'n reuse ysberg wat sommer hier vlak voor die ANC se skip op-
doem.

In die derde plek is die verval van basiese dienste en ANC-be-
heerde munisipaliteite se onvermoë om hierdie kwessie aan te
spreek of te normaliseer nóg 'n reuse tydbom.
Die vierde en laaste strooi wat die kameel se rug kan breek is die

dreigende skade aan die ekonomie wat deur die huidige droogte-

toestand in groot dele van die land se graanproduserende gebiede
aangerig kan word. Op hierdie stadium lyk dit of die land sy swak-
ste mielie-oes gaan oplewer sedert die oorname van die ANC in
1994. Die regime het inderwaarheid nog nie werklik groot
teëspoed in die landbousektor ervaar sedert hul oorname nie, wat
een van die redes was waarom hulle so lekker kon plunder – daar
was redelike vol skure wat die ekonomie aan die gang kon hou.

Jacob Zuma se regime kan dus voor die volgende verkiesing in
'n situasie sit waar hulle deurslaggewende leiding vir die land sal
moet bied. Hierdie situasie kan so ernstig raak dat die samele-
wing in Suid-Afrika op die rand van 'n algehele ineenstorting sal
wankel.
Dis algemeen bekend dat die ANC 'n reuse deel van die land se

Swart bevolking aan hom lojaal hou deur letterlik "ander mense

se geld" te gebruik vir maatskaplike toelae om die lui werklose
massas aan die lewe te hou. Hierdie "ander mense" is natuurlik
die ekonomies aktiewe belastingbetaler, waarvan die hardwerk-
ende Witman volgens alle aanduidings steeds die grootste op-
brengs lewer. Volgens Zuma se minister van finansies, Nhlanhla
Nene, se nuutste begroting staan die bakhandjie-brigade, wat deur
die staat versorg word deur middel van maatskaplike toelaes reeds
op meer as 17 miljoen. Dit wil sê in afgeronde terme sorg die be-
lastingbetaler reeds vir sowat 'n derde van die 53-miljoen mense
wat volgens amptelike syfers in Suid-Afrika woon. Volgens dieself-
de amptelike syfers beteken dit dat meer as die helfte van die land
se potensiële arbeidsmark deur die belastingbetaler versorg word.
Hierdie syfers is skrikwekkend en dui baie beslis op 'n ongeson-

de situasie. As die vier faktore hierbo genoem ook nog almal ge-
lyktydig inskop om gesamentlike druk op die ekonomie te plaas,
sal die gevolge beslis 'n ramp vir die land inhou. 

In die konteks van Margaret Thatcher se aanhaling kan 'n mens
dus sê die ANC kan, ná 21 jaar van sosialistiese planne, binnekort
agterkom dat die gans wat die goue eiers gelê het, besig is om self
van honger te sterf.
Moet daarom dus nie bang of sku wees vir die gespot van die li-

beraliste nie. Elke nugter Afrikanernasionalis moet homself maar
só inrig en voorberei dat hy vir ’n jaar of twee sal kan oorleef as
die ineenstorting en gepaardgaande anargie kom.

Suid-Afrika se bespotlike
demokrasie

Vir baie mense in Suid-Afrika sal die parlementsopening van
2015 in die geskiedenis uitstaan as 'n soort baken wat in die toe-
koms gebruik sal word as die dag toe die finale ineenstorting van
orde  in Suid-Afrika afgeskop het.

Die parlement, as wetmakende gesagshuis in die land waar die
wetgewende gesag deurgaan as 'n "demokratiese" bestel, was nog
altyd veronderstel om 'n spieëlbeeld van die handhawing van orde
in die land te wees. Na die gebeure van 12 Februarie 2015 sal die
wêreld egter wéér met nuwe oë na Suid-Afrika kyk. Die gebeure
in die parlement het aan elkeen wat belangstel gewys in hoe 'n
mate Suid-Afrika reeds verval het tot op die vlak van 'n derde-
wêreldse piesangrepubliek. 

Dit bring ons by die selfrespek en geestelike stand van Blankes
wat hulself oor die afgelope 21 jaar deel van hierdie bespotlike
stelsel gemaak het. Hulle kan skel tot hulle blou is in die gesig en
hulle kan hóé kwaad wees vir die ANC en vir Zuma of vir Male-
ma, die feit bly staan dat die smet van hierdie stelsel aan elkeen
van hulle afsmeer weens hul aandeel by die stembus om verteen-
woordigers na die parlement te stuur.

Ja, elke Afrikaner en Witman wat hierdie stelsel aanvaar en sy
kruisie gaan trek, moet maar stilbly en die vernedering sluk om te
sien wat in die parlement van Azanië gebeur.                           n
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Probleme rondom ras is nié uniek aan 'n land soos Suid-Afrika nie,
maar tog het dit in Suid-Afrika vir die vyand van die Afrikaner 'n
magtige wapen geword vanweë die feit dat Suid-Afrika rasseskei-
ding en die erkenning van rasseverskille tot so onlangs as 25 jaar
gelede nog op sy wetboeke gehad het.
Toe die Afrikaanse kerke egter die een na die ander 'n omkeer maak

en apartheid (dus, rasseskeiding of selfs net onderskeid op grond van
ras) as "sonde" verklaar, het dit skielik vir die Afrikaners nie net 'n
staatkundige verleentheid geword nie, maar ook 'n morele kwessie
wat hul gebreinspoelde gewetes aangespreek het.

In ander lande, soos Amerika, Brittanje en groot dele van Europa,
kom gebreinspoelde Blankes se gewetens egter weg met die hulp van
die feit dat hulle nooit regtig rasseskeiding deur wetgewing afge-
dwing het nie òf dat, waar dit wel gedoen is, daar reeds 'n paar ge-
nerasies in vermenging saamleef. Vir die Kommunis en sy makkers
is die fokus op dié lande nie so skerp nie, want in hul psige het die
meerderheid onder hulle reeds geestelik verbaster en rasvermenging
is lankal nie meer 'n saak van moraliteit nie.

Dit is egter interessant as 'n mens in 'n historiese geskrif raaklees
dat Thomas Jefferson reeds in 1786 die volgende woorde aan George
Washington geskryf het toe hulle die lot van Negers in Amerika
bespreek het: "Daar is vir my niks so seker as dat die noodlot reeds

bepaal het dat Negers uiteindelik vryheid in Amerika moet geniet

nie, maar so seker as wat ek is dat die twee rasse ewe vry kan leef

só seker is ek ook dat hulle nie volkome vry kan wees onder die-

selfde regering nie..."

Albert Schweitzer verdoem rassegelykheid

Daar is natuurlik ook die bekende aanhaling van dr. Albert Schweitzer,
wenner van die 1952 Nobelprys vir Vrede, soos opgeteken in sy boek
My African Notebook. Schweitzer se woorde word deesdae deur
die massamedia as 'n "gefabriseerde leuen" ontken, maar die feit
bly staan dat dit wel in dié boek opgeteken is. 
Ons weet mos ook hoe die geldmagmedia met sulke dinge werk.

'n Halfeeu na die verskyning van die boek en lank na die skrywer
se dood word daar skielik iewers 'n geskrif "ontdek" waarin die
skrywer alles ontken. Daarna word die een na die ander slim geleer-
de aangehaal wat wil bewys dat die skrywer nooit regtig dié woor-
de geskryf het nie. Dié volgende aanhaling sal egter altyd agter die
naam van Albert Schweitzer staan en ander soos hy se ervarings
steun sy sentiment: "Ek het my lewe gegee om te probeer om die

swaarkry in Afrika te verminder. Daar is iets wat alle Witmense wat

hier gewoon het, soos ek, moet leer en weet. Dit is dat hierdie in-

dividue 'n minderwaardige ras is. Hulle het nòg die intellektuele en

verstandelike, nòg die emosionele vermoë om hulle gelyk te maak

of gelykwaardig te deel met Witmense in enige van die funksies van

ons beskawing. Ek het my lewe daaraan gewy om aan hulle die

voordele te bring wat ons beskawing bied, maar ek het tot die besef

gekom dat ons die status moet behou: 'n Blanke is die meerder-

waardige en hulle die minderwaardige. As 'n Blanke tussen hulle

as sy gelyke wil woon, sal hulle hom

vernietig of verteer." 

Enige nugterdenkende Witman wat
lank genoeg in Suid-Afrika leef, wéét
presies wat die ou dokter hier vir ons
probeer sê het. 

Voortrekkers en rassewrywing

Suid-Afrika se geskiedenis is onlosmaak-
lik verweef met die feit dat daar jare al
gesoek word na oplossings vir rasse-
wrywing.
Vir baie Afrikaners was die Groot Trek

die helderste en duidelikste baken op
die pad na die ontstaan van die Afrika-
nervolk as unieke en aparte Blanke volk
met eie taal en kultuur, wat mettertyd die
grense van Blank Suid-Afrika getrek het
om daarbinne te leef en te regeer.

Die eerste drie redes vir dié trek, soos
verwoord in die Voortrekkers se mani-
fes wat deur Piet Retief opgestel is, be-
wys reeds duidelik dat die konflik met
ander rasse een van die Trekkers se grootste redes was waarom
hulle 'n nuwe land wou gaan soek om in te woon en waar hulle vry
van konflik met ander rasse sou wees. Dié drie redes is soos volg
in die manifes opgeteken:

"1. Ons wanhoop daaraan om die Kolonie te red van die

euwels wat dit bedreig deur die oproerige en oneerlike gedrag

van vaebonde, wat toegelaat word om die land in alle dele te

verontrus; en ons sien geen vooruitsig op vrede en geluk vir

ons kinders in 'n land wat op dié manier gekwel word deur

inwendige beroeringe nie.

"2. Ons kla oor die ernstige verliese wat ons genoodsaak is om

te ly deur die vryverklaring van ons slawe en die ergerlike

wette wat daar gemaak is met betrekking tot hulle.

"3. Ons kla oor die aanhoudende plundering wat ons hier moet

verduur van Kaffers en ander Kleurlinge, en veral deur die

laaste inval in die Kolonie, wat die grensdistrikte verwoes en

die meeste inwoners geruïneer het."

Hieruit blyk dit baie duidelik dat die Voortrekkers ’n eksklusiewe
land wou hê, vry van die invloede van ander volke en rasse, waarin
hulle alleenseggenskap oor hul eie sake sou hê.

Die groot Blanke skuldkompleks

In die bekende Joodse aktivis, Kommunis en skrywer, Israel Cohen,
se geskrif A Racial Program for the Twentieth Century wat in 1913
verskyn het, het hy die volgende bekende voorskrif gemaak, wat
later tot op die letter deur die magte agter die kommunistiese aan-
slag wêreldwyd uitgevoer is: "Ons moet verstaan dat ons party se 
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Die eerste twee maande van 2015 sal, weens verskeie gebeure, waarskynlik in die toekoms onthou word as 'n tyd-
perk toe die gelykheidsdogma ten opsigte van rasse, waarop die hele kusmatige samelewing in Suid-Afrika gebou
is, onder ernstige druk gekom het. Soos wat dit gebeur het in Zimbabwe in 2000, toe Robert Mugabe en sy party
openlik 'n aanslag op die laaste groep Blankes in hul land gemaak het, het die ANC ook op 'n punt gekom waar die
rasse-kaart byna hul enigste oorblywende taktiek is om die mag te behou. JOHANN WOLMARANS neem die saak
in oënskou en laat die kollig ook val op die ironiese situasie van Blanke samelopers van die Swart kommunistiese
revolusie en hoe hul eie geloofwaardigeheid weens hierdie situasie tans vernietig word.

Die bekende filantroop,

medikus en

Nobelpryswenner, 

dr. Albert Schweitzer se

waarskuwing teen die

gelykstelling van rasse is

vandag ’n verleentheid

vir die liberale wêreld.
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kragtigste wapen die bestaan van rassewrywing is. Deur die donker

rasse aanhoudend deur ons propaganda te laat glo dat hulle vir eeue

al deur die Blanke ras onderdruk word, kan ons hulle gebruik in die

program van die Kommunistiese Party… Terwyl ons die Swartes

teen die Blankes aanhits, sal ons terselfdertyd ook onder Blankes 'n

skuldgevoel moet aanwakker oor hul uitbuiting van die Swartman.

Ons sal die Swartman moet bystaan om in elke aspek van die

samelewing 'n prominente rol te begin speel. Hulle moet belangrike

poste in professionele omgewings kry, hulle moet die sportwêreld

oorheers en hulle moet prominensie kry in die vermaaklikheids-

wêreld. Hierdeur sal die Swartman se sosiale status opgehef word

en mettertyd sal hy met die Blanke begin vermeng, ook letterlik.

Deur hierdie taktiek sal ons uiteindelik in staat wees om Amerika

(en die Weste) te oorrompel ter wille van ons saak."

In hierdie woorde van Cohen lê die essensie verskuil van die kern-
geskiedenis van die Afrikanervolk se tragiese oorgawe aan die kom-
munistiese ANC-regime, wat inderdaad niks anders is en was as 'n
rampokkerbende nie.

Vandag, na 21 jaar van ANC-bewind, waar die Swartman in be-
heer is van Suid-Afrika en die Witman openlik misken, geminag en
onderdruk word, ontstaan daar – buiten vir die klein groepie deur-
winterde en ingeligte Afrikanernasionaliste – stelselmatig nog drie
hoofgroepe onder die Blankes. 
* Eerstens is daar die onrehabiliteerbare liberalis wat tot in sy siel
besmet is met die propaganda van die Kommunis en humanis. Dis
die Witman wat só erg probeer om die ander rasse ter wille te wees,
dat 'n mens gereeld die indruk kry dat hulle eintlik hul eie ras ver-
afsku en graag met ander bloed in hul are gebore sou wou wees.
Aan die heil van hierdie groep kan daar seker nie veel gedoen word
nie en as daar ooit gewapende konflik sou uitbreek in Suid-Afrika
nadat die stelsel in duie gestort het, sal Afrikanernasionaliste hierdie
groep Blankes tot dieselfde mate as die vyand moet beskou as
enige anderskleurige wat aggressief optree. 

Bekendes in hierdie groep is Max du Preez, Leon Wessels, Piet
Croukamp en Adriaan Basson (redakteur van Beeld).
* Die tweede groep is die ruggraatlose massas, wat so besmet is
met die propaganda van die humanis dat hulle nie 'n snars omgee
vir volk en vaderland nie. Hierdie Afrikaners leef net vir hulself en
hul bankrekenings en geniet die lekker lewe, omdat hulle gewoon-
lik nog selfversorgend is en in staat is om in die room van die land
te deel. 'n Man in dié groep voel vere vir die toekoms of verlede van
sy volk en hy gee ook nie regtig om wie die land regeer nie. Solank
hy geld kan maak, gereeld kan ontspan in die "brood-en-spele"-kul-
tuur van die land en die misdadigers kan ontduik met die duur pri-
vate polisiemag wat hy onderhou, is hy heel tevrede.
* Die derde groep, wat duidelik besig is om te groei, is hulle wat
begin sukkel om te oorleef in hierdie land, waar die ekonomie teen
'n duiselingwekkende tempo deur die regime en hul makkers in die
groeiende Swart middel- en hoër klas burgers geplunder word.  

Dis dié Witman wat die vermoë het om homself effens van die
propaganda te distansieer, terwyl hy ook die vermoë het om te kan
raaksien dat die Keiser kaal is en dat die skip nie meer lank in hier-
die gevaarlike waters sal kan oorleef nie. 

Baie lede van die tweede groep beweeg oor na groep drie, ge-
woonlik na persoonlike teëspoed soos om sy inkomste te verloor of
om eerstehandse kennis van die misdaadsituasie in die land op te
doen. Die verandering in die beeld van die regerende party, asook
die toenemende openlike vyandigheid teen Blankes en Afrikaners
van die kant van die ANC en ander radikale Swart groepe, het ook
'n groot invloed op die verheldering van groep drie se insig.

Dan gebeur daar dinge soos bekende persoonlikhede (dink maar
aan die vermaaklikheidspersoonlikheid, Steve Hofmeyr) wat skielik
só vyandig word teen die stelsel en die arrogansie van die Swart
massas, dat hulle deur die liberale meningsvormers nou as "regses"

(met ander woorde, mense met 'n
nasionalistiese sentiment) aange-
sien word.

Zelda la Grange en Zuma

Die sensitiewe en venynige reak-
sie van die kant van die Swart
massas, soos dit gedryf word uit
ANC-geledere, teen enige kritiek
uit Blanke geledere en hul gevolg-
like veroordeling daarvan as "ras-
sisme", blaas hierdie vuur natuur-
lik met stormwinde aan. Dink maar
aan die geval vroeër vanjaar waar
Nelson Mandela se gewese Blan-
ke persoonlike assistent, Zelda la
Grange, op 'n sosiale netwerk kri-
tiek uitgespreek het oor Jacob Zuma
se stelling dat Jan van Riebeeck
verantwoordelik was vir die begin
van al die land se probleme. Waar
La Grange voorheen met respek
behandel is in dié geledere, het sy
oornag sommer net nog 'n voorba-
rige wit vrou geword wat eerder stil
moet bly en dankbaar moet wees
dat sy deur die regime verduur word
as inwoner van hierdie land. 
Dit was ook interessant om in die

geval van die polemiek rondom La Grange se kritiek op Zuma
weer die wit Kommuniste, soos beskryf in die eerste groep hierbo,
in aksie te sien. Uiteindelik het hulle La Grange saam met die ANC
op haar plek gesit, asof sy geen reg het om 'n mening te hê in
hierdie land nie, want sy kom mos uit die bevoorregte groepie
Afrikaners wat hulself glo vir eeue ten koste van ander sou verryk
en bevoordeel het.
Hoe meer die profete van die nuwe Suid-Afrika probeer wegkom

van rassekonflik en hoe meer hulle ons probeer wysmaak dat ons
moet streef na 'n "raslose" samelewing, hoe meer word die rasse-
kwessie 'n probleem. 

Die groep wat inderdaad die meeste ly onder hierdie situasie is
groep een, die arme wit Kommuniste met hul verdowe gedagtes.
Hulle was natuurlik vir jare lank die profete van "gelykheid, vryheid

en broederskap", maar noudat hul Swart broeders maak soos alle
ander Swart regimes in Afrika voor hulle, sit hierdie wit Kommu-
niste met hul hande in die hare. Van die "regse" kant word hulle uit-
gelag en gekoggel oor die openlike mislukking van die samele-
wing waarvoor hulle so "dapper" geveg het, terwyl die CIA, die
Mi6 en die destydse NP-regerings van Vorster, Botha en De Klerk
se geheime dienste darem gesorg het vir 'n bietjie sekuriteit ten
opsigte van hul bankrekenings.
As hierdie wit Kommuniste egter iewers nog 'n klokkie van mora-

liteit hoor lui en dan 'n poging aanwend om die regime tot orde te roep,
word hulle summier verwerp en as net nog 'n lastige Witman hanteer.
'n Mens weet nie wat uiteindelik vir hierdie spulletjie die ergste is nie:
Die feit dat hulle deur hul eertydse Swart kommunistiese vriende
verag en verwerp word of die feit dat hul "regse" vyande nou rede het
om in die mou te lag vir die Afrikanerkommuniste se dilemma?

Max du Preez as voorbeeld

Neem nou maar die situasie van Max du Preez. Sy geskiedenis is
bekend en al wat 'n mens daaroor kan sê is dat, as hy 'n eeu vroeër
geleef het, hy waarskynlik voor 'n vuurpeleton in die Tweede Vry-
heidsoorlog sou gesterf het. Du Preez het dit egter durf waag om in 
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sy rubriek in die Independent Media-groep (dis mos waar mens die
geskrifte van 'n Afrikanerverraaier sou verwag) ook kritiek uit te
spreek teen Jacob Zuma. 

Toe word hy 'n verleentheid vir die Kommuniste en hulle vra die
ANC (en Zuma) namens hom om verskoning. Du Preez, hovaardi-
ge karakter wat hy is, vererg hom en besluit na 'n hele paar dae (ge-
noeg tyd om met Media24 te onderhandel, want 'n man kan darem
nie jou inkomste sommer so prysgee nie, al word jy voorgehou as
beginselvaste held) om te bedank en nie langer sy geskrifte aan dié
Independent koerantgroep beskikbaar te stel nie. Enkele dae later
kondig die Afrikanerkommuniste van Meida24 met groot gejuig aan
dat Max nou vir hulle gaan skryf, want die publiek kan darem nie
oorleef sonder die gedagtes van hierdie groot politieke denker nie.

Die ironie van Du Preez se dilemma is dat hy juis van die ware
probleem probeer ontsnap het deur net een man te teiken, asof
Jacob Zuma alleen die oorsaak is van al die land se probleme. Hier-
deur het hy die magteloosheid van sy eie situasie as "denker" en
"kommentator" gewys, want hy durf natuurlik nie by die waarheid
uitkom dat Suid-Afrika dieselfde pad loop as alle ander Afrika-sta-
te, omdat die Swartman eenvoudig net nie daarin kan slaag om 'n
land in voorspoed en vrede te bestuur nie, al erf hy die rykste en bes-
onwikkelde staat op die Afrika-kontinent. Dít kan Du Preez om die
dood nie skryf nie, want hy wil tog net nie 'n rassis wees nie.
Miskien moes hy geluister het na 'n voorganger van hom in terme

van politieke kommentaar. Tom Anderson het in 1970 reeds die
volgende woorde in 'n Amerikaanse dagblad geskryf:  "'n Rassis is

'n man wat glo in die geskiedenis, genetika en dit wat hy met sy eie

oë sien..."

Wat doen Du Preez toe in sy heel eerste rubriek in Media24 se
koerante? Hy dreig die Witman! Die boodskap is, moenie nou "ras-
sisties" begin optree en praat om aan Zuma en sy makkers rede te
gee om hul woede op julle uit te haal nie.
Wat Max natuurlik nie wíl insien of glo nie, is dat daar geen ander

koers sal kan wees vir Zuma en sy faksie nie. Hulle is eenvoudig
nie in staat om die land se afwaartse spiraal om te keer nie en daar-
om sal hulle – soos Mugabe in Zimbabwe 15 jaar gelede en soos
talle ander leiers in Afrika voor hom – die skuld vir die land se
probleme pak op die Blanke minderheid, wat steeds te bevoorreg
leef na die "agtergeblewenes" se sin. 

Vir Zuma is die antwoord maklik: Kanaliseer die woede van die
massas na die Blankes en oorleef nog 'n jaar of tien, soos Mugabe. 
Wat sê Du Preez egter in 'n onderhoud met Rapport? Hy word soos
volg aangehaal: "Die regering maak nie droog oor hulle Swart is

nie, hulle jaag aan oor hulle slegte politici is. Dis nie 'n swart-wit-

ding nie, dis 'n vrot-korrupte-politici-ding."  

Nouja, red nou 'n volk – of 'n samelewing – met sulke "denkers
en kommentators..."

'n Koor van Wit Kommuniste sing saam

Du Preez was natuurlik nie die enigste verlore liberale siel wat
hierdie soort taal gepraat het na al die ras-debatte wat so vroeg in
2015 tot uitbarsting gekom het nie. Media24 het sy "denkers" die
een na die ander laat aantree en hulle het byna 'n koor gevorm met
dieselfde ou storie. 
Pieter du Toit, nuushoof van Beeld, skryf soos volg: "...Op pavil-

joene by Loftus. In toue by die apteek en om Desember braaivleis-

vure sê Wit mense nog te maklik dat Swart mense besig is om die

land op te neuk... Dis die ANC wat 'n vrot regering is, nie Swart

mense nie. Dis Zuma wat 'n onbeholpe president is, nie Swart mense

nie. En dis die plaaslike raad wat useless is, nie Swart mense nie..." 

Nouja toe! Is dit dan toevallig dat hulle almal ook Swart is, soos
al die ander Afrikane wat hierdie kontinent tot een groot murasie
"regeer" het ná kolonialisme?

Een na die ander het die "denkers" en slim "kommentators" hul

verwronge denke op die blaaie van Media24 se koerante kom uit-
spoeg en almal se storie was dieselfde. Sommiges het natuurlik die
ou geykte taktiek van emosionele gesanik, om op Witmense se
gevoel te speel, ook gebruik. Daar was Janet Heard, gewese assis-
tent redakteur van die Cape Times, daar was die nie-amptelike kom-
munistiese woordvoerder, Christi van der Westhuizen en dan was
daar natuurlik ook die dominees en teoloë, soos die arme Christina
Landman, 'n vooraanstaande teoloog wat nie eintlik weet of sy
humanisme of liberale Christenskap wil predik nie. Dan meng sy
die twee maar deeglik.
Al hierdie kommentators se boodskappe het een tema in gemeen

gehad: Witmense moet tog nie nou weer terugval op die pad waar
die oplossing van Suid-Afrika se probleme gesoek word in die ver-
skille tussen rasse nie. 
Dié sentiment eggo die Kommunis se grootste vrees. Dit is dat té

veel mense sal besef dat die oplossing van 'n land soos Suid-Afrika
draai rondom die erkenning van die bestaan van inherente rasse-
verskille. Die alternatief, rassevermenging en die gelykstel van
rasse binne een samelewing, sal nie net in die Suid-Afrikaanse kon-
teks en in 'n "demokratiese" stelsel lei tot oorheersing deur die
groep wat die meerderheid in getalle is nie, maar hier sit ons in
Suid-Afrika na 21 jaar met die hoeveelste bewys dat dit ook nood-
wendig sal lui tot chaos en plundering van elke aspek van die
Westerse orde. Dít is immers die doelwit van die Kommunis, want
dis vanuit hierdie chaos waar hy op sy beste opereer. 

Hoe lyk die oplossing?

Die vraag is of daar enigsins 'n oplossing vir die huidige situasie
van groeiende rassespanning in Suid-Afrika is? Die antwoord hier-
op is moeilik en waarskynlik ook gevaarlik, want alles dui daarop
dat dit sal uitloop op bloedige konflik.

Dié konflik sal ons uiteindelik sekerlik nie kan vermy nie, maar
ons moet ten minste seker maak dat ons nie net fisies daarvoor ge-
reed sal wees nie, maar dat die argumente van ware Afrikanerna-
sionalisme behoue sal bly vir die dag wanneer ons weer in 'n situ-
asie is om massas Afrikaners te bereik. Die opvoedingswerk is
groot, want daar het reeds 'n hele generasie Afrikaners grootgeword
onder die huidige bestel en dis soms skrikwekkend om te sien hoe
ver en hoe diep die breinspoeling oor hierdie onderwerp reeds
effektief was.

Die antwoord berus op die werklikheid

Ons het egter nie nodig om die wiel te herontwerp nie, want die
feite oor ras en die beginsels van apartheid is reeds vasgestel. Jaap
Marais het dit soos volg gestel: "Die fiksie wat deur die liberaliste

en kommuniste versprei word dat die mens net 'n individu is, is ver-

warrend. Die mens is nie net 'n individu nie. Elke mens is van sy

geboorte ingebind in 'n gesin, 'n familie, 'n gemeenskap, 'n volk en

'n ras. Die mens kom nie in die wêreld sonder bande nie. Gesin,

familie, gemeenskap, volk en ras bind hom en gee aan hom 'n iden-

titeit. Elke mens deel sy gemeenskap se verlede en hul toekomsver-

wagtings.

"'n Mens kan al sy hoedanighede soos taal, godsdiens, kultuur en

vaderland aflê. Hy kan sy vaderland verlaat, hy kan sy taal verleer

en hy kan sy godsdiens verander. Een eienskap kan hy egter nie

verander nie – sy rasse-afkoms. Dit is die stempel wat God op hom

geplaas het. Hy kan maak wat hy wil, maar Witman, Swartman of

Bruinman sal hy bly. Sy rasse-identiteit kan hy nooit verander nie..."

"Rasseskeiding is nie onmenslik nie, want rasse het vir duisende

geslagte geskei en afsonderlik geleef. Hulle het so ontstaan en ont-

wikkel volgens die Skeppingsorde. Dit is dus eerder onmenslik en

onnatuurlik om rasse saam te gooi en deurmekaar te gooi. Dit loop

teen die werklikheid en teen die geskiedenis van die mensheid.
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Die Afrikanervolk se lewens- en wêreldbeskouing
was gegrond op die Woord van God, hieruit het
hul dan ook verstaan dat God die beskikker van
volke en nasies is, asook grense daar stel vir elke
volk, waar so 'n volk hom kan uitleef in sy taal,
kultuur en geloof.
Binne hierdie grense wat deur God daargestel is,

is dit dan die volk se verantwoordelikheid om
daardie grense te beskerm en te bewaar, en ̀ n tuis-
te te skep vir sy kinders en dié se nageslag. 
Jan van Riebeeck se koms na Suid-Afrika was 'n

belangrike gebeurtenis, wat die hele wêreld ge-
skiedenis tot vandag  beïnvloed het. 'n Stryd waar-
by die hele wêreld en alle wêreldmagte by betrok-
ke is. Die vernietiging van die Afrikaner en die
Blanke.

Vanaf 6 April 1652, is daar gewerk! Gearbei,
lande aangelê, huise, dorpe stede, roetes en paaie,
kerke, skole, universiteite, hospitale, treinspore,
lughawens en hawens en dokke, damme en elektri-
siteit-voorsieningsnetwerke ontwikkel. Uit 'n en-
kele akker, by die Kasteel van Jan van Riebeeck
het 'n volk ontstaan, 'n volk waarteen seker die
meeste oorloë gevoer is tydens sy vormingsjare.
Die wêreldmagte staan verdwaas en toekyk, hoe
hierdie volkie op 31 Mei 1961 sy vaderland terugneem, met die self-
de geloof en grondslag, die selfde lewens- en wêreldbeskouing, 'n
Christen Afrikanernasionalis.

Aanslag op lewens- en wêreldbeskouing

Die gebeure het egter die wêreldmag laat besef, dat die oorwinning
oor die Afrikaner en dié se uitwissing lê in die verandering van die
Afrikaner se lewens- en wêreldbeskouing, die vernietiging van die
geloofsbasis van die Afrikanervolk.

Gehoorsaam aan die wêreldheersers word die kommunis, Nelson
Mandela, op 11 Februarie 1990 deur FW de Klerk vrygelaat. Op 17
Maart 1992 gee die Blanke kiesers met 'n referendum, toestemming
aan De Klerk om te onderhandel vir 'n "Beter bestel wat almal sal

bevoordeel". Twee jaar later op 27April 1994 neem duisende Afrika-
ners deel aan 'n veelrassige, een man een stem verkiesing. Die uit-
slag was vooraf ooglopend duidelik.

Deur die Afrikaner se Geloofsoortuigings aan te val is daarin ge-
slaag om die mag te bekom. Die laaste aanslag is om die volk se
karakter van selfstandigheid en selfrespek totaal te vernietig. Deur 'n
ewigdurende skuldgevoel by die Afrikaner te laat posvat probeer hul
verhinder dat die Afrikaner weer sal herrys en terugneem wat aan
hom behoort.

Sy lewens- en wêreldbeskouing, sy geloof, sy ontstaan en geskie-
denis word vandag as die grootste sonde teen die mensdom beskou.
Die Afrikaner se kerke, met die NG Kerk aan die voorpunt, het
apartheid tot sonde teen die mensdom verklaar.
Die Verenigde Nasies (VN) het ook apartheid tot 'n sonde teen die

mensdom verklaar en in hul volkereg uitdruklik gestel dat ras geen-
sins 'n volkseienskap is, of mag wees nie. Dit word ook duidelik ge-
stel dat die VN sal toetree indien daar enigsins skeiding gemaak
word op grond van ras.

Die Afrikanernasionalis en dit wat hy vermag en tot stand gebring
het word verdag gemaak . Die vooruitgang wat die Afrikanervolk
daargestel het, word onder die massas en Afrikanervolk uitgebeeld
as 'n selfsugtige daad wat alleenlik daargestel was om die Blanke te
bevoordeel, ten koste van die Swarte. 

Daardeur word van die Afrikaners oorreed om alle hervormings,
grondherverdeling, regstellende aksie, te ondersteun en selfs daarby
betrokke te raak ten koste van mede Afrikaners. Hierdie oproepe
word onderandere deur Agri SA en Afri-Forum gemaak.  Verder
word die swart massa in 'n gees van haat en verontregting gehou, om
sodoende hul eie mislukkings, korrupsie en onvermoë te verberg,
met die verskoning dat dit die nagevolge van apartheid is.
Volgens Zuma was die koms van Jan van Riebeeck, die begin van

die probleme vir die Swarte in Suid-Afrika. Die vraag is watter
probleme? Is dit die Swarte se ingebore drang na ander se besittings,
die moord en roof kultuur van die Swartman, luiheid, leuenagtig-
heid en korrupsie so vroeg as die moord op Piet Retief? Of die on-
vermoë om te skep en te onderhou, om te beplan vir die dag van
more, die gees van wanorde en barbaarsheid?
Hierdie eienskappe en dade staan opgeteken in die geskiedenisboe-

ke, nie net in die Afrikaner se geskiedenis nie, maar in die geskiede-
nis van so te se elke volk wat in aanraking gekom het met die Swarte.
In 2015, meer as twintig jaar na die vestiging van sogenaamde de-

mokrasie, word die Afrikaner verantwoordelik gehou vir die swak
onderwys, elektrisiteit te kort, dienslewering, riool in die strate en
riviere, armoede, die gesondheidsdiens ens.
Na 21 jaar waar die swarte ( ANC) in beheer is, is Suid-Afrika op

die punt van 'n totale ineenstorting, en geweld is Suid-Afrika se
voorland.
Op 31 Mei 1961 word Suid-Afrika 'n Republiek met die Christen

Afrikanernasionalis, dr. HF Verwoerd aan die stuur van sake. Vyf  
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Die Afrikanervolk word vandag wêreldwyd voorgehou as die mees veragtelike volk op aarde. Waarom gebeur dit? Het

dit iets te doen met die feit dat die Afrikaner 'n volk is wat gebore is uit die Hervormingsjare? Dat hy Protestants

Gereformeerd gebore is en 'n volk is wat hier in Suid-Afrika tot stand gekom het, deur lyding en ontbering en die weie-

ring om wêreldmagte te gehoorsaam, maar slegs gehoorsaam was aan God Drie Enig? CAREL VAN DER GRIJP

soek met hierdie artikel antwoorde vir dié aanhoudende vloedgolf van haat teen die Afrikaner.

Die Arnot kragstasie in Middelburg in die Oos-Transvaal – ’n voorbeeld van die

netwerk van steenkool kragstasies wat tusen 1966 en 1993 deur die voormalige

Afrikanerregering gebou is om aan die land se eektrisiteitsaanvraag te voorsien.

Onder ANC-bewind kon nog nie ’n enkele kragstasie, wat deur dié regime beplan is,

voltooi word nie en ‘n projek soos Medupi by Ellisras is reeds jare oor sy spertyd.



jaar later word hy op 6 September 1966 vermoor deur die geldmag.
Hoe vergelyk hierdie 5 jaar se prestasies van dr. Verwoerd met die

21 jaar van FW de Klerk se skepsel? Op 3 Februarie 2015 spog de
Klerk oor alles wat vermag is sedert sy verraderlike oorgawe aan die
antichristelik kommunistiese ANC.

Elektriesiteitsvoorsiening

Huidig is Suid-Afrika in 'n elektriesiteitskrisis weens 'n tekort van
33.3% op die opwekvermoë. Bestaande kragopwekking is buite-
werking, weens swak of geen onderhoud. In 21 jaar is geen nuwe
kragstasies voltooi nie. Die ANC regering plaas die blaam vir hier-
die tekort op die apartheidregering wat nie voorsiening gemaak het
vir elektrisiteit aan al die swart huishoudings nie!

Die ANC  met al die fondse tot sy beskikking kon ook nie in 21
jaar voorsiening maak vir alle swart huishoudings nie. Ook nie aan
die vraag na elektrisiteit vir die nywerhede se behoeftes nie.  Eskom
wek vandag minder elektrisiteit op as voor 1994.

Laat ons kyk wat die sogenaamde apartheidregering binne net 5
jaar vermag het teenoor die 21 jaar van die Swart ANC regime.
Die ekonomiese groei van 'n land word beklemtoon en weerspieël

deur sy elektrisiteitsverbruik. Vanaf 1960 tot 1961 het elektrisiteits-
verbruik met 5.7% toegeneem, vanaf 1961 tot 1962 met 6.5%, in
1963 met 'n verdere 7.5% en in 1964 opgeskiet na 8.96%. Die totale
toename vanaf 1961 tot en met 1965 was 35%. 

Hierdie verhoging in die verbruik, was die hoogste in die wêreld,
die ekonomie het uit sy nate gebars, en moes daar stappe geneem
word om die ekonomie te verlangsaam.

Die grootste uitdaging vir Evkom (Elektriese voorsienings Kom-
missie ) was om te kan voorsien aan die snelle toename in verbruik,
en om die prys bekostigbaar en stabiel te hou. In 1961 was die prys
van 'n eenheid 0.5061c, 1962 was 0.518c en begin daal in 1963 na
0.5133c en daal verder in1964 na 0.5122c per eenheid!

In 1964 verhoog Evkom se produksie met 8.96%, maar sy steen-
kool verbruik verhoog slegs met 6.8% wat meebring dat die prys per
eenheid daal. Vergelyk dié syfers met vandag, 33% tekort, beurt-
krag, en pryse wat jaar na jaar styg tot en met 27% per jaar.
Myne en nywerhede maak toe, boerdery kom onder druk, die hele

land ruk tot stilstand na 21 jaar van ANC bewind. Maar FW de
Klerk sê op 3 Februarie 2015 dat daar groot vordering gemaak is
sedert 1994 en miljoene mense het huise, water en elektrisiteit ge-
kry. Dit terwyl Suid-Afrika in donker gehul is, en riool in drinkwa-
ter voorkom!

In 1964 het mynbou 64.7% van die elektrisiteitsproduksie ver-
bruik, nywerhede 22.9%, munisipaliteite 21.1%,  spoorweë 7.3% en
1.2% deur huishoudings.
Sekondêre nywerhede se gebruik het in 1964 alleen met 14.5% ge-

styg in vergelyking met 'n totale styging van 12.3% in die vorige tien
jaar.

In alle sektore het verbruik vinniger toegeneem, vanaf 1962 tot
1964, as in die afgelope 10 jaar.

Evkom het regoor die land tot in die verste uithoeke van die land
kragstasies opgerig, om goedkoop krag te voorsien, tot 2000 km ver
van enige steenkoolmyne, deur hidro-elektriese skemas vir die
Verwoerddam, Vanderkloofdam en die Torquaydam in die Oranje
skema. 

Die Minister van Waterwese mnr. PKM. le Roux het die projek
bekend gestel, besproeiing skemas, uit die Oranjerivier en damme
hierbo genoem. Treine sal uit die skema geëlektrifiseer word tussen
Kimberley en De Aar. 'n Skema wat beplan was om 30 jaar te neem
om te voltooi. Intussen is daar kragstasies opgerig regoor die streke
waar steenkoolvelde ontgin word. Kernkrag was reeds goedgekeur
vir die Kaap, weens die gebrek aan steenkoolvelde in die area. Dit
is duidelik dat daar jare vooruit beplan was om aan die elek-
trisiteitsvraag te voorsien. In 5 jaar van 1961 tot 1966 het elek-

trisiteitverbruik meer as verdubbel. Die ANC regering kon nie eers
Medupi, fase een in 5 jaar voltooi nie!
Die beleid van die Nasionalepartyregering was om nywerhede op

die grense van Swarttuislande te vestig. Sedert 1961 is daarmee
begin en is 'n aansienlike aantal fabrieke op van die grense van die
tuislande opgerig. Dit het werk aan duisende swartes verskaf. Hulle
kon by hul huise en gesinne woon en die geld wat hul by die nyw-
erhede verdien binne die tuisland spandeer om sodoende die
ekonomie in die tuislande te stimuleer.

Elektrisiteit is aan die grensnywerhede voorsien en ook  later
regoor die tuislande. Die ontwikkeling sou bydra dat die tuislande
ekonomies onafhanklik kon word, en later dan selfbeskikking en
totale onafhanklikheid kon verkry!

Dr. Verwoerd het op 23 Januarie 1962 gesê: "Uiteindelik moet vir

die oorspronklik gevestigde groepe afgeskeie state geskep word...

Die regering pas sy planne toe van stadium tot stadium soos vorde-

ring deur die Bantoe gemaak word. Die verlening van verantwoor-

delikhede sal nie aparte losstaande stappe wees nie, maar deel vorm

van 'n progressiewe ontwikkeling...."

Hieruit is dit duidelik dat die tuislande ten volle ontwikkel sou
word onderhewig aan die vordering wat deur die Swartes self ge-
maak word. Die Swartes het egter die pad van die kommunis ver-
kies, en in opstand gekom teen die regering, die pad gekies om nie
te ontwikkel en te vorder nie, en hul dus self in armoede gedompel.

Die internasionale geldmag het met honger oë gestaar na die ryk-
dom van Suid-Afrika. Indien Dr. Verwoerd sou slaag met sy plan
was die rykdom vir hul verlore en dan sou daar Swartstate gewees
het, ontwikkelde state met elektrisiteit!

Dr. Verwoerd word op 6 September 1966 vermoor. 'n Dolk in die
hart van die Afrikaner, maar ook die aanbreek van ellende en
armoede vir die Swarte.

Aan FW de Klerk, Zuma en die ANC Alliansie: Kyk jul is kaal!
Die skuld vir die ineenstorting van Suid-Afrika lê voor jul deur.
Ons plig as Afrikanernasionalis is om ons te bewapen met kennis en
die waarheid. Hierdeur word die leun ontbloot.
'n Gebrek aan kennis lei tot ’n volk se ondergang... kennis maak ’n

volk vry!                                                                                    n
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Die hidro-elektriese kragopwekkings eenheid by die Vanderkloof

dam in die Noord-Kaap. Dié eenheid is reeds in 1977 voltooi en

het die vermoë om tot 240MW tot die kragnetwerk toe te voeg 

sonder veel ekstra kostes of besoedeling.
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Op 2 Februarie 1990 het F W de Klerk die vrylating van Nelson
Mandela en die ontbanning van al wat 'n kommunistiese maaksel
is, aangekondig.
Enkele dae later spreek Mandela met 'n gebalde vuis 'n skare van-

af die balkon van die Kaapstadse Stadsaal toe. Die podium was met
die SAKP se vlag gedrapeer en Mandela sê onder andere: "I salute

... the South African Communist Party for its sterling contribution

to the struggle for democracy ..." 

Nou 25 jaar later, sê De Klerk tydens 'n RSG-onderhoud, dat met
"vratte" en al is die Nuwe Suid-Afrika 'n beter plek as die ou SA.
Hy sê verder dat met terugblik, hy in die breë dieselfde in 2015 sou
gedoen het as in 1990. Die rede hiervoor is tweërlei: Hy kon nie meer
met sy gewete saamleef alvorens daar "geregtigheid vir almal" ge-
skied nie, wat dan ook sy godsdienstige oortuiging was en les bes
moes hy 'n "katastrofe" afwend.

Omdat De Klerk kwansuis nie met sy gewete kon saamleef nie,
laat hy Mandela van "How to be a good Communist"-faam, wat
self gewetenloos was, vry! Die Toronto Sun in Kanada berig: "It

should be noted that in his 27 years in prison, Mandela never quali-

fied as an Amnesty International Prisoner of Conscience because

he never forsook violence as a means of achieving political and

social goals. The ANC was a horrendous practitioner of violence.

'Necklacing' was an ANC abomination, a tyre filled with petrol

around the neck of a person and set alight simply to intimidate and

coerce other blacks, not Whites".

Die Africa Confidential berig in 1991 dat toe Mandela vrygelaat is,
was 72% van die ANC se Nasionale Uitvoerende Komitee, Kom-
muniste.
In 1992 berig die London Sun: "The ANC has become a dangerous

FW DE KLERK SE ROOI VRYDAGTOESPRAAK IN 1990 - DIE REDDING VIR AFRIKANER/BOERSEUNS?
monster dominated by violent Communists". Kommuniste is Anti-
christe sonder gewetes.
Patti Waldmeir, 'n liberale joernalis van die Financial Times, het reik-

halsend uitgesien na Mandela se vrylatingstoespraak met beloftes van
'n beter nuwe SA. Haar kommentaar ná die toespraak, som inderdaad
ook die toestand in SA na 25 jaar van ANC/SAKP/Cosatu-bewind
op: "It was a speech from hell, without warmth, vision or humanity".

Hierdie 'hel' van 'n Nuwe SA word interessant genoeg deur De
Klerk self in Junie 1977 uitgespel. Hy skryf: " ... power sharing in

a federation will plunge South Africa in an unprecedented power

struggle which inevitably will end in the disruption of law and

order, the economy, racial harmony and peace, and this policy is a

blueprint for the destruction of the Whites in South Africa".

De Klerk het baie verder as 'n federasie gegaan, hy het deur verraad
en bedrog 'n Christelike volk oortuig om hul Ewige getroue, God
drie-Enig, uit die Grondwet van die RSA te skryf en hul te onder-
werp aan die Kommunis en mensgod/ikoon, Mandela.
Dít was nie 'n probleem vir sy gewete nie, ook nie die vervanging

in 1993 van die NP se kruithoringsimbool met die son/Vrymes-
selaarsimbool nie. Die belonings wat hy vir sy verraad ontvang het,
is ook nie 'n saak vir sy gewete nie.
Die "katastrofe" wat De Klerk dan in 1990 sou afgewend het, het

verhoed dat seuns vir 5 jaar diensplig sou moes verrig en dat hul
"tien teen een op die slagveld sou gesterf het". Hiervoor is Afrika-
nerouers glo dank aan hom verskuldig! 
Die implikasie hiervan is baie duidelik. As daar vroeër bedrog en

verraad gepleeg was, sou seuns nie op die grens gesterf het nie. Hul
was dus nie helde nie, hul het sinneloos gesterf.
Huidig word al hoe minder Afrikaner/boerseuns gebore weens die

verarming en uitmoor van potensiële ouers. Solank De Klerk, wat
sê dat hy "nie slaap verloor" oor sy verraaierstitel nie, se gewete
net skoon is, is die Nuwe SA 'n beter plek!
Verskoon die verraaier, hy het nog nooit gehoor dat, "As daar niks

in die lewe die moeite werd is om voor te sterf nie, dan is daar ook

niks die moeite werd om voor te lewe nie". n

Besoek gerus die ANB se webwerf by: www.anbsa.co.za

"Die Afrikanervolk is bo alles 'n volk wat stam uit die Blanke ras van

Wes-Europa, die ras wat in sy plus en surplus die wêreld fisiek oop-

gemaak, tegnologies ontwikkel en 'n hoë mate geestelik oorspoel het.

Die Afrikanervolk se kultuur is 'n rasgebonde kultuur, net soos die

Zoeloevolk se kultuur 'n rasgebonde kultuur is. Anderrassiges kan

die kultuur ten dele aanvaar, maar hulle kan die diep verbondenheid

aan die rasseherkoms wat daarmee saamgaan, nie deel nie.

"As by so 'n bespreking ras uit die oog verloor word, volg verwar-

ring oor die sake. Daar is nie so iets soos 'n veelrassige volk nie,

al sou mense van verskillende rasse een taal praat. Taal alleen

bepaal nie `n persoon se volkverwantskap nie. Ras en kleur word

nie as onderskeiding uitgewis deur deelgenootskap aan taal nie.

"Die nasionalisme is niks as dit nie die erkenning is van jou reg

op voorkeur vir jou eie nie. Jy skuld aan niemand 'n verskoning of

verduideliking dat jy voorkeur het vir jou eie nie: of dit jou gesin,

of jou eiendom, of jou yolk, of jou kerk, of jou land, of jou ras is.

Dit is jou mees basiese reg: die reg op voorkeur vir jou eie. Die

nasionalisme moet die vermoë hê om nee te se vir die vreemde, vir

die aantasting van 'n volk se wortels, vir die versperring van sy

strewe. As 'n volk die vermoë verloor, het hy klaar sy eie aard ver-

loën en word hy die prooi van sy vyande."

Die waarheid sal seermaak

Daar is die bekende gesegde wat sê "hy wat die geskiedenis verag,

sal gedwing word om dit weer te herleef..." Daar is baie waarheid
in hierdie woorde en in Suid-Afrika is dit besig om inderdaad 'n
profesie te word. 
Daar is té veel slim "kenners" en "denkers" wat eenvoudig weier

om die harde werklikheid in ons land te erken. Hulle hou aan om
aan ons 'n toekoms te beloof wat deur die geskiedenis as 'n pyp-
droom bewys is. Vir hulle, en elkeen wat hulle glo en volg, sal die
realiteit van die toekoms 'n reuse en pynlike ontnugtering wees.
Letterlik en figuurlik.                                                               n

Die gelykheidsdogma onder druk in Suid-Afrika (vervolg)


